บทที 10
คําร้ องขอ และการห้ าม
1. คํา และวลีเชื อมประโยค
คํา และวลีเชื@อมประโยคใช้สาํ หรับเชื@อมระหว่างวลี หรื อประโยค เพื@อให้มีความหมายที@ต่อเนื@ องกัน
โดยคํา หรื อ วลี เ ชื@ อ ม สามารถใช้นํา หน้า ประโยค ตรงกลางประโยค หรื อท้า ยประโยคก็ ไ ด้ ขึ( นอยู่ก ับ
ความหมายที@ผพู ้ ดู หรื อผูเ้ ขียนอยากจะสื@ อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี(
คํา และวลีเชื อม
คําอ่ าน
ความหมาย
និង
นึง
และ
ប៉ុែនត/ែត

ปน แตฺ / แตฺ

แต่

ែដល

แดฺ ล

ที@/ ซึ@ ง

េហយ

เฮฺย

แล้ว

សរមប់

ซ็อมรับ

สําหรับ

ឬ/ ឬេទ/ ឬក៏

รื อ/ รื อเต/ รื อก็

หรื อ/ หรื อไม่/ หรื อก็

ក៏/ ក៏េដយ

ก็/ ก็โดฺ ย

ก็/ ก็โดย

ក៏បន/ក៏ប៉ុែនត

ก็บาน/ ก็ ปนแตฺ

ก็ได้/ แต่วา่

េទះជ/ េទះបីជ

ต็วฮเจีย/ ต็วฮ เบ็ยเจีย

แม้/ แม้วา่

យ៉ ងណក៏េដយ

ยางนา ก็โดฺ ย

อย่างไรก็ตาม

អមបញ់មិញ/ មិញ

อ็อมบัญ เม็ญ/ เม็ญ

เมื@อกี(/ แต่ก( ี

េទវ ិញេទមក

โตววิญ โตวโมก

ซึ@ งกันและกัน/ ไปมา

ដូេចនះ/ ដូចេនះ/ ដូេចនះ

โดจชะเน็ฮ/ โดจนิ ฮ/ โดจชะโน็ฮ ดังนี( / ดังนั(น

មយ៉ ងវ ិញេទៀត

มะยางวิญเตียด

อีกอย่างหนึ@ง

េរកពីេនះ

เกราปี นิ ฮ

นอกจากนี(

េប/េបសិន/ របសិនេប

เบฺอ/ เบฺอเซ็น/ ปรอเซ็น เบฺ อ

ถ้า/ หาก/ ถ้าหาก

អញចឹង/ េបអញចឹង

อ็อญเจิง/ เบฺ อ อ็อญเจิง

งั(น/ ถ้างั(น

េដយសរ/េដយសរែត โดฺ ยซาร์ / โดฺ ยซาร์ แตฺ

เนื@องจาก/ เนื@องจากว่า
ขึ(นอยู/่ จากสาเหตุ

េយងេទតម

ขึ(นอยูก่ บั / จากสาเหตุ

អរស័យេល/ អរស័យេហតុេនះ อาซะไร เลอ/ อาซะไร เฮตนิ ฮ

โยงโตวตาม
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េទប/ េទបែត

เติบ/ เติบแตฺ

จึง

េដមបី

เดิมเบ็ย

เพื@อ

ตัวอย่ าง
- ខញំុនិងបអូនរសីខំុញ

- ขญม นึง ปะโอน ซะเร็ ย ขญม

- ผมและน้องสาวผม

រស់េនភនំេពញ ប៉ុែនត

รั(วฮโนวพนมเปญ ปนแตฺ

อาศัยอยูท่ ี@พนมเปญ แต่

មតយខញំុរស់េនេខតត។

มดาย ขญม รั(วฮโนว แคฺ ด ฯ
- โดฺ ยซาร์ แตฺ เมียน
เพลียง ธะเลียก เติบ ขญมโยก
ชัด โตว เจียมวย เดิมเบ็ย
บัง กม โอฺ ย โตตึก ฯ

แม่ผม อยูต่ ่างจังหวัด
- เนื@ องจากมี
ฝนตก ฉันจึง
พกร่ มติดตัว เพื@อ
ใช้กางไม่ให้ฝนเปี ยก

- េដយសរែតមន

េភលៀងធលក់ េទ បខញំុយក

ឆ័ រតេទជមួយ េដមបី
បំងកុំ ឲយទទឹ ក។

2. คําขอร้ อง (Request)
คํา ร้ องขอ เป็ นคําสั พ ท์ที@ ใ ช้อ้อนวอน หรื อให้ค นอื@ นทําในสิ@ ง ที@ ตนต้องการ โดยใช้ศ พั ท์ที@ สุภาพ
อ่อนโยน และเป็ นทางการ บางครั(งอาจพูดเป็ นวลี หรื อ ประโยคได้ ดังนี(
คําร้ องขอ
คําอ่ าน
ความหมาย
សូម
โซม
ขอ
េមតត

เมตตา

เมตตา

អេញជញ

อ็อญเจิญ

เชิญ/ อัญเชิ ญ

សូមអេញជញ

โซมอ็อนเจิญ

ขอเชิ ญ

អណិត

อาเน็ต

สงสาร

សូមអត់េទស

โซมอ็อดโตฮ

ขอประทานโทษ

សូមេទស

โซมโตฮ

ขอโทษ

របណី

ปรอเน็ย

เมตตากรุ ณา

អងវរ

อ็องวอ

ขอร้อง/ อ้อนวอน

ตัวอย่ าง
- សូមេមតត ជួយបិតទវរ

-โซมเมตตา จวย เบ็ด ทะเวีย - กรุ ณา ช่วยปิ ดประตู

និងបិតេភលងផង េពល

นึง เบ็ด เพลิง พ้อง เปล

และปิ ดไฟด้วย เมื@อ

ឈប់េធវករ ។

ช็บ ทะเวอ การ์ ฯ

เลิกงาน

- សូមអត់ េទសេលក

- โซมอ็อด โตฮ โลก

- ขอประทานโทษ ครับ

เอกสารประกอบการสอนภาษาเขมร โดย ผศ. ดร.ประที ป แขรั มย์ และเป็ ก เซี ยง

54

េតផូលវណេទរបសទ
អងគរវតត។

เตฺ อ โพลว นา โตว ปราสาท ทางไหนไปปราสาท
อ็องโกร์ ว็วด ฯ

นครวัด

3. การห้ าม
การห้าม เป็ นการใช้คาํ พูดที@ห้ามไม่ให้คนอื@นทําในสิ@ งที@ตนไม่ตอ้ งการ ประโยคคําสั@งห้ามไม่ให้ทาํ
มีลกั ษณะการเรี ยงคํา และการสร้างประโยค คล้ายกับประโยคปฏิเสธ แตกต่างตรงที@มีการนําคําห้าม ហម
(ฮาม) កុំ (ก็ม) และ ឈប់ (ช็บ) มาใช้นาํ หน้าคํากิ ริยาหลักของวลี หรื อประโยค ส่ วนในการพูด อาจจะ
ต้องเปล่งเสี ยงออกมาให้มีน( าํ หนักมากขึ(น เพื@อให้ได้ความหมายว่า ห้ามแล้ว ดังนี(
คําห้ าม
คําอ่ าน
ความหมาย
ហម/ ហមមិនឲយ
ฮาม/ ฮาม มึน โอฺ ย
ห้าม/ ห้ามไม่ให้
កុំ/កុំ អល

ก็ม/ ก็มอาล

อย่า/ อย่าเพิ@ง

ឈប់/ ឈប់សិន

ช็บ/ ช็บเซ็น

หยุด/ หยุดก่อน/ เดีoยวก่อน

- ហមជក់បរ ី

- ฮาม จวก บาเร็ ย

- ห้ามสู บบุหรี@

េពលកំពុងេធវករ។

เปล ก็อมปุง ทะเวอ การ์ ฯ

เมื@อกําลังทํางาน

- ឈប់ឡនភលម

- ช็บ ลาน เพลียม

- หยุดรถเดีoยวนี(

ก็ม อาล โตว ฯ

อย่าเพิ@งไป

ตัวอย่ าง

កុំអលេទ។
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